
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: ds. G. van Wolfswinkel, tel. 06-49880882 
Afkondigingen voor  zondag: scriba Erik van der Laan: Frans van Mierisplein 19,  3141 GC, Maassluis, tel. 06-
12529113 of 010-5913890  email:  scribaGK@pknmaassluis.nl vóór zat.middag 12.00 
Kopij Kerkwijzer:  redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór maandag 12.00 
Kopij Zondagsbrief: redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór donderdag 12.00  
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Zondag24 juli
10.00 uur: proponent L. Solleveld uit 's-Gravenzande.
19.00 uur: ds. J. Reehorst uit Stavenisse 
Hartelijk welkom bij deze diensten. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. Beide bundels 
liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Doopdienst
Op zondagmorgen 17 juli  werd Evan Juda Quik, zoon van Jonathan en Sera, gedoopt door ds. Gerrit van 
Wolfswinkel. We kunnen terugkijken op een gezegende dienst met veel gasten. Voor het eerst werd er gedoopt 
door onderdompeling. Na de dienst konden de ouders worden gefeliciteerd en was er koffie en thee. De preek was 
in 3 punten over  Romeinen 6: 1-14. 1. Diepgaan 2. Begraven en 3. Onderdompelen.
1. Diepgaan. Wat heb je over voor je kind? Hebben ze verkeerde vrienden bijvoorbeeld. Hoe diep ga je voor je 
kind? Christus ging diep voor ons, tot aan de kruisdood toe.
2. Met Hem begraven, d.w.z. verstopt, onze zonden zijn teniet gedaan. De zonde is dood voor God. Dopen is om, 
net als Christus, op te staan uit de dood. Een nieuwe werkelijkheid. Leven met God, een nieuw domein.
3. Onderdompelen in de cultuur van het koninkrijk van God, door te bidden, Bijbellezen, kerkgang enz. We mogen 
de liefde tot God proeven. We moeten ons wortelen in Christus.

Zieken 
Yvonne Bokhorst wordt woensdag 27 juli geopereerd in verband met haar borstkanker. Een extra spannend 
moment daar de behandeling met chemokuren gestaakt is. We wensen Yvonne en haar man Koen Gods nabijheid 
toe. Wilt u/jullie hen gedenken in de voorbede en met een kaartje?
Met betrekking tot de overige (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover 
bekend, geen wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden. Laten wij ons verbonden weten met hen in 
geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan. 

Bloemen
Op zondag 17 juli  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Sera en Jonathan 
Quik en naar mevr. van der Meer-Koornneef .

Diaconiecollecte
Vandaag collecteren we voor de Voedselbank in Maassluis omdat het echt nodig is! In deze zomertijd, als er veel 
mensen op vakantie gaan, zijn er ook mensen die dat niet kunnen om wat voor reden dan ook. Mensen die via de 
voedselbank hopen dat zij nog wat boodschappen kunnen halen voor de komende week, dat is hun eerste zorg. 
Daarom is het zo belangrijk dat de aanvullingen voor de voedselbank blijven komen. En dat is in deze 
zomermaanden maar mondjesmaat. Er is kortom niet genoeg om alle mensen te kunnen helpen. Geef alstublieft 
ruimhartig voor dit mooie werk. Van harte aanbevolen. Zie ook de kerkwijzer voor meer informatie over de 
Voedselbank Maassluis.

Verslag Kerkenraadvergadering 24 mei 2022
Welkom door de voorzitter Evert Vruggink.
Opening door Wim Pronk. We lezen Psalm 125, Wim houdt een meditatie en we zingen Psalm 121.
Terugblik gemeenteavond. Het was een goede zinvolle avond. Er worden 4 commissies gevormd: Jeugd, Kerk naar
buiten, Eredienst en Gemeenteopbouw.
Informatie over project PGM 3.0 (gebouwenvraagstuk). Er wordt een enquête uitgezet in wijkgemeente Groote 
Kerk, digitaal en op papier. Alle gemeenteleden van de PKN Maassluis krijgen een flyer thuis.
Wim Pronk sluit af met een gedicht en gebed.

Verslag Kerkenraadvergadering  dinsdag 28 juni 2022
Welkom door de voorzitter. 
Ds. Gerrit van Wolfswinkel opent met gebed en vervolgt met het bespreken van een formulier over de doop en stelt 
de vraag:  “Stel je voor dat je wordt uitgenodigd op een doopreünie”? Schriftlezing: Romeinen 6:4 en Kolossenzen 
2:11. Hij bespreekt het formulier over de doop. We zingen Psalm 87 vers 3, 4
Ingekomen stukken: Er zijn een tweetal brieven ingezonden over onrust vanuit de gemeente over het 
kindermoment. Er wordt een terugblik gehouden op de groothuisbezoeken, deze zijn positief ervaren. Er wordt een 
voorzet gegeven voor het houden van gebedsavonden. 
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Informatie over project PGM 3.0 (gebouwen-vraagstuk),enquête en update vanuit projectgroep en stuurgroep. Er 
wordt een centrale gemeenteavond georganiseerd op 18 oktober in de Immanuelkerk.  
De 4 commissies  gaan beginnen. 
Het startweekend is op 2, 3 en 4 september. Het thema is: Aan tafel. 
Doopdienst: Jonathan en Sera Quik hebben voor hun zoontje Evan de Heilige Doop gevraagd in een doopdienst op
17 juli door onderdompeling. De voorzitter licht toe en vraagt of er principiële bezwaren zijn om met onderdompeling
te dopen. Er zijn eigenlijk geen Bijbelse bezwaren te noemen maar wel zijn er bezwaren met betrekking tot de 
traditie in onze wijkgemeente. Het doopformulier geeft aan dat dopen kan door onderdompeling of 3-voudige 
besprenkeling. Bij de stemming is de meerderheid voor.
Overdracht scribaat, Erik v.d. Laan gaat het scribaat overdragen aan Edwin van Muijen vanaf september.
Kerkrentmeesters: Er zijn gemeenteleden die moeite hebben om de preek te verstaan. Hiernaar is onderzoek 
verricht en het resultaat van dit onderzoek is dat de geluidsinstallatie in orde is/goed functioneert. 
De dominee sluit af met gebed

               In memoriam      Jozef (Joop) van der Meer    
           Geboren: 10 december 1933      Overleden: 9 juli 2022
Een geliefd mens is heengegaan. Dat bleek wel uit de gesprekken met familie en hartelijke de woorden op zijn 
begrafenis op donderdag 14 juli 2002. Met zijn echtgenote leefde hij zijn tijdens zijn lange huwelijk op de vierkante 
meter van zijn tuinderij in De Lier. Daar was hij in terecht gekomen vanwege zijn huwelijk met zijn zeer geliefde 
vrouw, een tuindersdochter. Wie wel eens bij hen thuis geweest is, aan de Hoogweg 6a, zal iets gevoeld hebben 
van de sfeer en
de hartelijke verbondenheid met elkaar. Ook de kinderenen en kleinkinderen spaken vol liefde over hun vader en 
opa en zijn huwelijk met ma en oma.
Daarom was het afscheid mooi en dankbaar. Tegelijkertijd ook heel verdrietig. De laatste jaren waren niet altijd 
gemakkelijk met afnemende gezondheid. Hij probeerde te overleven met alle liefde en vriendelijkheid die hem eigen
was,
ook naar  de verzorgende. Wat was hij dankbaar als we zijn leven lieten oplichten in het Woord van God en het 
toevertrouwden aan de genade van God.
Daarover hebben we met name gesproken in de afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats in De Lier. En 
gezongen met hoop over de verwachting die er mag zijn voor allen die Christus liefhebben. Terwijl hij een groot hart
had, voelde hij zijn eigen hart vaak te klein voor deze genade en liefde. Wie soms niet, in het leven van elke dag!
Ook wij, en de wijkgemeente van de Groote Kerk, genoten van dit 'eenvoudige' maar zeer hartelijke mensenkind. 
Zijn vrouw zal hem wel erg missen, maar weet zich gedragen door haar geliefden en de woorden op de 
overlijdenskaart:
God heeft gegeven
Liefde in het leven
Moed in het lijden
Troost in het scheiden
Ds. Jan van Belzen

Collecten 17 juli
Diaconie, Libanon        176,75 +15 Turkse Lira
Kerk                              202,85 + 50Turkse Lira
Kerk, uitgang                166,90

Diensten Zondag 31 juli, 
10.00 uur:  ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.
19.00 uur:  ds. M.J. Schuurman uit Oldebroek
Diaconiecollecte: Plaatselijke ondersteuning.



Orde van dienst voor zondagagmorgen 24 juli.
Voorganger is proponent L. Solleveld. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
Gezang 486 vers 1 en 4
Psalm 97 vers 1
Psalm 97 vers 3
Psalm 51 vers 1 en 7
Gezang 485 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 89 vers 7 en 8                                      Oude Berijming
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Jozua 2 en Mattheüs 1 vers 1-5
 

Orde van dienst voor zondagavond 24 juli. 
Voorganger is ds. J. Reehorst uit Stavenisse. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
Psalm 116 vers 1 en 2                   Oude Berijming
Gezang 178
Gezang 327
Psalm 141 vers 1, 3 en 6
Gezang 608
Psalm 111 vers 1 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 7 vers 61 – Handelingen 8 vers 3


